
Seksuele
Intimidatie/Ongepast gedrag

en Misbruik in de sport. 

Wat te doen als bestuur? 
Bij aanranding en verkrachting voer je nooit zelf gesprekken, maar verwijs je iemand direct 
door naar de politie en Centrum Seksueel Geweld. Bij meldingen van lichtere vormen van 
fysieke seksuele intimidatie benader je altijd de sportbond of Centrum Veilige Sport voor 
overleg voordat je zelf gaat handelen. En meldingen over verbale en non-verbale seksuele 
intimidatie kunnen door het bestuurslid zelf worden gehoord.

Voorkom direct erger 
Eerst moet worden gezorgd dat iedereen veilig is. Als vereniging of bond kan je het daarom 
onderzoeken, iemand op non-actief stellen of de politie inschakelen. Bij een vermoeden van 
misbruik altijd de politie inschakelen! 

• Begeleiders melden bij een bestuurslid van de vereniging. 
• Bestuursleden van een vereniging melden bij de vertrouwens(contact)persoon van de 
vereniging

De sportvereniging, en met name de begeleiders, zijn van grote waarde aangezien zij sporters 
regelmatig zien. Coaches/ trainers worden specifiek gevraagd hun zorgen te delen met de 
Vertouwenscontactpersoon en het bestuurslid van de vereniging. 

Vertrouwenspersoon
Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de 
regels, waarden en normen in de desbetreffend sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of 
vervelende ervaringen zijn, maar je kunt ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag 
van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon bespreek 
je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf
altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Wie Melder:
Iedereen kan een melder zijn. Sporters, ouders, omstanders, bestuursleden, trainers, etc. 
Iedereen die iets waarneemt of iets niet vertrouwd kan het melden. Een melder is dus niet 
persé ook het slachtoffer of de beschuldigde.

Slachtoffer: 
Diegene die zich aangetast voelt in de eigenwaarde, dit is/ kan subjectief zijn en kan voor 
iedereen een andere eigen grens aangeven.



Beschuldigde: 
Diegene die door een melder aangewezen wordt als veroorzaker van grensoverschrijdend 
gedrag. 
Dader of pleger: Omdat een beschuldiging niet meteen een veroordeling is spreken we pas 
over een dader of pleger als er een straf- of tuchtrechtelijke veroordeling heeft 
plaatsgevonden. 
Betrokkenen: In een incident kunnen er meerdere mensen betrokken zijn. Niet alleen 
meerdere slachtoffers of meerdere beschuldigden, maar ook meerdere getuigen. 

Preventie
Duidelijke gedragsregels hanteren

Strafrecht
Bij misbruik is het verstandig altijd de politie in te schakelen. Er volgt een onderzoek en 
mogelijk een veroordeling van de dader. 

Overige punten:

– Wat vinden wij grens overschrijdend gedrag?
– Hoe stellen we een vertrouwenspersoon aan? Wie wordt dat?
– Preventie: Wat kunnen we doen om dit überhaupt te voorkomen


